
Allianz (@)

Pojistná smlouva č. 400 046 299 - dodatek č.l

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ:47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
(dále jen „pojistitel")
zastoupená na základě pověření manažerem metodické podpory korporátního pojištění al

a

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1,110 01 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581
(dále jen „pojistník")
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy 
(na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy)
Korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10, 101 00 
ID datové schránky: ktdeucu

uzavírají níže uvedené škodové pojištění hospodářských zvířat - koní

Tímto dodatkem se aktualizuje příloha č. 1 
Datum účinnosti změny: 16.09.2020

Počátek pojištění: Pojistné období: Konec pojištění:
01.01.2020, 00:00 hod. 12 měsíců 31.12. 2023, 24:00 hod.

Pojištění hospodářských zvířat - koní

Všeobecné pojistné podmínky:

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Zemědělské pojištění - pojištění hospodářských zvířat 

2014 Allianz pojišťovny, a.s. vydanými s platností od 1. ledna 2014 (dále jen "VPP-HZ 2014"), sjednanými doložkami a 

smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojištěný: Městská policie hl. m. Prahy

se sídlem Korunní 98,101 00 Praha 10

Předmět pojištění:

Předmětem pojištění jsou podle této pojistné smlouvy hospodářská zvířata - koně uvedená v příloze č. 1 - Seznam 

pojištěných hospodářských zvířat - koní, dle čl. 2 VPP-HZ 2014.
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Allianz (fii)

Územní rozsah: Česká republika

Rozsah pojištění:

Rozsah pojištění je uveden v čl.l VPP-HZ 2014.

Pojištění se vztahuje na uhynutí, utracení nebo porážku zvířat v důsledku níže uvedených nebezpečných nákaz: 

Aujeszkyho choroby, brucelózy (B. abortus, B. melitensis, B. suis), echinokokózy (hydatidóza), horečky Údolí Rift, 

hydroperikarditidy přežvýkavců, japonské encefalitidy, katarální horečky ovcí, krymskokonžské hemoragické horečky, 

leptospirózy, listeriózy, moru skotu, myiázy (Cochliomya hominivorax, Chrysomia beziana), paratuberkulózy, Q horečky, 

salmonelózy (invazivní sérovary - jejich průvodci), slintavky a kulhavky, sněti slezinné, transmisivní spongiformní 

encefalopatie (TSE), trichinelózy, tuberkulózy (M. bovis, M. suis, M. avium), tularémie, verotoxigenní E. coli, vezikulární 

stomatitidy, vztekliny, západonilské horečky.

Onemocnění s klinickými příznaky infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR), bovinní virové diarrhoey (BVD) nebo 

paratuberkulózy, kdy pojistitel plní pouze v případech, u kterých se objevily klinické příznaky těchto chorob.

Pozitivní diagnózy bovinní spongiformní encefalopatie (BSE); pojištění se vztahuje i na Státní veterinární správou 

nařízené utracení kohorty, bez ohledu na to, zda bylo vyhlášeno ohnisko nákazy.

Jiných hromadných onemocnění infekčního a parazitárního původu s tím, že limit pojistného plnění pro jednu a všechny 

takové pojistné události v jednom pojistném roce (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v 

průběhu trvání pojištění) činí 5 000 000 Kč, není-li ujednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na uhynutí, utracení nebo porážku zvířat v důsledku níže uvedených živelných nebezpečí:

-požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu 

-vichřice, krupobití

-sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin 

-pád stromů, stožárů a jiných předmětů 

-povodeň, záplava

Pojištění se vztahuje na uhynutí, utracení nebo porážku zvířat v důsledku:

-zasažení zvířete elektrickým proudem 

-akutní otrava exogenními toxickými látkami 

-akutních neinfekčních nemocí 

-úrazu

-porodních škod

-havárie vozidla na němž byla zvířata přepravována

Pojistné částky, sjednaná pojistná nebezpečí:

Pojistné částky, spoluúčast, druhy zvířat, identifikace zvířat, jména zvířat, sjednaná pro jednotlivá hospodářská zvířata - 

koně jsou uvedena v příloze č.l Seznam pojištěných hospodářských zvířat - koní, je platný do doby sjednání nové 

přílohy - Seznamu pojištěných hospodářských zvířat - koní, dle VPP-HZ 2014 čl. 18 odst. 6 písm.

Pojistnou hodnotou je tržná cena zdravých zvířat téhož druhu, plemene, kategorie, věku, kvality a výcviku.

Pojištění se vztahuje na zvířata ve vlastnictví, respektive spoluvlastnictví pojištěného a dále na zvířata, která nejsou v 

jeho vlastnictví, avšak je pojištěný oprávněně užívá a/neboje převzal na základě smlouvy.
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Pojištění se sjednává i pro škody vzniklé na zvířatech starších 10 let bez omezení. Odchylně od VPP HZ-2014, čl. 6 odst. 5 

písm. d) se ujednává, že pojištění se vztahuje na plemenné hřebce bez omezení věku.

Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu zvířete, ke kterým došlo prokazatelně příčinné souvislosti s živelnou 

událostí.

Pojištění se rovněž vztahuje na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí v důsledku nebezpečné 

nákazy na závěrečnou chemickou dezinfekci za použití předepsaných dezinfekčních prostředků.

Pokud k uhynutí, utracení či porážce hospodářských zvířat došlo v důsledku havárie vozidla, na němž byla zvířata 

přepravována, pojištěnému vznikne právo na plnění, pokud předložil pojistiteli potvrzení policie o havárii dopravního 

prostředku. Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy byl při přepravě použit dopravní prostředek, který má pro 

přepravu zvířat potřebnou způsobilost.

Pojistitel neuplatní pro žádné z pojistných nebezpečí karenční dobu.

Sjednaná spoluúčast:

Odchylně od VPP-HZ 2014 včl.15, odst. 4, odst. 5 se ujednává: „ Spoluúčast je stanovena jmenovitě ke každému 

zvířeti. V případě pojistné události na více zvířatech současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkového 

pojistného plnění odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každé jednotlivé 

zvíře postižené touto pojistnou událostí. "

Ostatní a závěrečná ujednání:

Makléřská doložka

Pojistná smlouva bude spravována prostřednictvím pojišťovacího makléře BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., IČ 26510626, se 

sídlem Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na 

jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví dle zákona č. 

170 /2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Veškerá korespondence 

týkající se uzavřené pojistné smlouvy bude prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře.

Veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi 

se považují za doručené doručením pojišťovacímu makléři. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající 

vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistníkem pojistiteli se považují za doručené 

doručením pojišťovacímu makléři.

Komunikace

Pojistník požaduje akceptaci elektronické komunikace včetně nahlašování změn v pojistných smlouvách i pro případ 

likvidace škodných událostí (nahlášení škodné události a její vyřizování včetně oznámení o výplatě pojistného plnění).

Pojistná doba a pojistné období

Pojistník i pojistitel se dohodli, že oproti občanskému zákoníku mohou pojištění ukončit výpovědí pouze takto: 

k poslednímu dni každého pojistného období; výpověď musí být druhé smluvní straně doručena nejméně 6 měsíců před 

koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je
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6 měsíců dodrženo; o doručenou druhé smluvní straně do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění 

zanikne uplynutím 6 měsíční výpovědní doby; doručenou druhé smluvní straně do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku 

pojistné události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím 6 měsíční výpovědní doby.

Pojistné

Pojistné bude sjednáno jako běžné. Platba pojistného bude provedena na účet vybraného dodavatele v české měně. 

Pojistné bude placeno za roční pojistné období ve čtyřech rovnoměrně rozložených splátkách, a to vždy na základě 

pojistitelem vystaveného předpisu pojistného k datu 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. každého roku trvání pojištění. Zúčtovací 

dodatky (či jiné obdobné dokumenty) budou obsahovat předepsané pojistné za příslušné období včetně případného 

popisu změn (např. při změnách počtu pojištěných hospodářských zvířat - koní).

Bude-li posunuta doba plnění veřejné zakázky v souvislosti s ukončením zadávacího řízení a k zahájení plnění veřejné 

zakázky dojde až po 01. 01. 2020, datum vystavení předpisu pojistného bude adekvátně upraven.

Splatnost pojistného bude minimálně 21 dnů. Pojistitel doručí výzvu k platbě pojistného před každou splátkou tak, aby 

tento doklad měl pojistník minimálně 14 dní před datem splatnosti.

Aktualizace předmětů pojištění:

V případě změn počtu pojištěných zvířat před a během trvání pojistné smlouvy bude soupis zvířat aktualizován a 

pojistitel určí aktuální cenu pojistného za nově pojištěné zvířata. V tomto případě je pojistitel povinen dodržet stejné 

zásady pro stanovení výpočtu pojistného, jaké byly použity pro výpočet nabídkové ceny této veřejné zakázky. Tato 

změna bude obsahem dodatku k pojistné smlouvě.

Ujednání pojistných smluv

Pojistné smlouvy se budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 170 /2018 Sb., o 

distribuci pojištění a zajištění.

Změny pojistných smluv budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených 

dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to jak změny formálního charakteru, tak změny v 

seznamech, předmětech či rozsahu pojištění. Pojistné smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající se budou řídit právním 

řádem České republiky. Případné spory z pojistných smluv budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými 

soudy České republiky.

Ujednává se, že pokud jsou smluvní ujednání v této pojistné smlouvě v rozporu s přiloženými všeobecnými pojistnými 

podmínkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených všeobecných pojistných 

podmínek a sjednaných doložek. Závaznost dokumentů je v tomto pořadí: 1. pojistná smlouva,

2. všeobecné pojistné podmínky a sjednané doložky.

Pojistitel nepostoupení případné pohledávky či závazky, včetně jejich příslušenství třetím stranám bez předchozího 

písemného souhlasu pojistníka. Pojistitel nebude požadovat úroky z prodlení v případě prodlení s úhradou pojistného 

ani náklady spojené s jeho vymáháním.

Zvláštní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. 

Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, Díla, číselné označení této Smlouvy a 

datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, zajistí Pojistník.

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha 

potvrzuje, že uzavření této Dohody schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2742 ze dne 9.12. 2019.

Počet výtisků pojistných smluv

Pojistné smlouvy a jejich případné dodatky budou vyhotoveny v příslušném počtu stejnopisů tak, že dva výtisky budou 

určeny pro potřeby pojistníka, jeden výtisk pro potřeby pojistitele a jeden další výtisk určen pro potřeby pojišťovacího 

makléře. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv.

Výše pojistného a jeho splatnost:

Původní běžné pojistné celkem za 12 měsíců (bez DPH): 253 268,- Kč 

Nové běžné pojistné celkem za 12 měsíců (bez DPH): 224 380,- Kč

Pojistné se snižuje o 8 469,- Kč z důvodu prodeje dvou koní, tato částka je odečtena z poslední 

splátky pojistného.

Běžné pojistné za 1. pojistný rok je splatné v následujících splátkách a termínech:

Splátka: datum splatnosti:
1. splátka: 63 317,- Kč
2. splátka: 63 317,- Kč
3. splátka: 63 317,- Kč
4. splátka:54 848,- Kč

01. 01. 2020 (uhrazeno) 
01. 04. 2020 (uhrazeno) 
01. 07. 2020(uhrazeno)
01. 10, 2020

Pojistné bude uhrazeno na účet:

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika
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Společná ustanovení

Poznámka:

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se Všeobecnými pojistnými podmínkami 

Zemědělské pojištění - pojištění hospodářských zvířat (VPP - HZ 2014) platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně 

všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

Přílohy:

- Všeobecné pojistné podmínky Zemědělské pojištění - pojištění hospodářských zvířat (VP-HZ 2014)

- Příloha č. 1-Seznam pojištěných hospodářských zvířat - koní

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne 16.09.2020

podpis pojistníka

Podpis osoby oprávněné pojistitelem k podpisu smlouvy
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Příloha č. 1 - Seznam pojištěných hospodářských zvířat - koní

p.
č. Druh zvířete

Jméno zvířete Identifikace
Rok

narození
Pojistná
částka

Spoluúčast

1
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO ECLETA
IV-7

203006447545204 2004 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

2
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO
RONDA IV-10

203006447546404 2004 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

3
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO XANTA
ALBA XL-49

203006447551304 2004 80 000 Kč
10% min 3 000
Kč

4
starokladrubský
kůň-valach

SOLO MATERA WVIII
-23

203006447564905 2005 ODPOJIŠTĚN

5
starokladrubský
kůň-valach

Generalissimus 
Estética WLil-6

203006447561805 2005 100 000 Kč
10% min 3 000
Kč

6
starokladrubský
kůň-valach

Generále Pastora II -
1

203006447540504 2004 100 000 Kč
10% min 3 000
Kč

7
starokladrubský
kůň-valach

Generalissimus 
Cantinela XL -13

203006447564005 2005 80 000 Kč
10% min 3 000
Kč

8
starokladrubský
kůň-valach

GENERALISSIMUS
AGATHA XXXIX - 33

203006447576706 2006 100 000 Kč
10% min 3 000
Kč

9
starokladrubský
kůň-valach

SOLO SEICO XVII-47 203006447570606 2006 100 000 Kč
10% min 3 000
Kč

10
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO XALA
IX-5

203006447570306 2006 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

11
starokladrubský
kůň-valach

ROMKE BALDINGERA
Vlil -22

203006447514708 2008 120 000 Kč
10% min 3 000
Kč

12
starokladrubský
kůň-valach

ROMKE FAVIDA Vlil -
9

203006447576806 2006 150 000 Kč
10% min 3 000
Kč

13
starokladrubský
kůň-valach

ROMKE REGIA VII - 
2/CYRIL

203006447551905 2005 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

14
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO
ROSACA VI -16

203006447571706 2006 ODPOJIŠTĚN

15
český
teplokrevník-
valach

HARDY POKER 203009222421811 2011 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

16
český
teplokrevník-
valach

QUICK LYRAN 203009225355311 2011 90 000 Kč
10% min 3 000
Kč

17
starokladrubský
kůň-valach

Generalissimus 
Religiosa XLI-24

203006447567712 2012 72 600 Kč
10% min 3 000
Kč

18
český
teplokrevník-
valach

TWIX 203009224927912 2012 95 000 Kč
10% min 3 000
Kč
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19

český
teplokrevník-
valach

QUICK TARIKST 203009221174112 2012 95 000 Kč
10% min 3 000
Kč

20
starokladrubský 
kůň-hřebec

SIGLAVI
P.CAMARETA VII -13

203006447580713 2013 100 000 Kč
10% min 3 000
Kč

21
starokladrubský 
kůň-hřebec

SOLO MAJESTICA XXI
-20

203006447571012 2012 89 000 Kč
10% min 3 000
Kč

22
starokladrubský 
kůň-hřebec

GENERALISSIMUS
FINLANDIA L-4

203006447598314 2014 80 000 KČ
10% min 3 000
Kč

23
starokladrubský 
kůň-hřebec

SACRAMOSO
XYLOLITA XIII - 34

203006447595414 2014 80 000 Kč
10% min 3 000
Kč

24
český
teplokrevník-
hřebec

QUICK LORIN 203009222742914 2014 75 000 Kč
10% min 3 000
Kč

25

slovenský
teplokrevník-
hřebec

CARACAZ 203010238050414 2014 75 000 Kč
10% min 3 000
Kč

26
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO
CAROMA II - 36

203006447596214 2014 99 220 Kč
10% min 3 000
Kč

27
starokladrubský
kůň-valach

SACRAMOSO PAULA
11-40

203006447596514 2014 99 220 Kč
10% min 3 000
Kč
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